
Intervjuguide 

Intervjuguiden er semistrukturert- spørsmålsformuleringen er ikke nøyaktig utformet. 

 

Dersom det er ønskelig å benytte samiske begreper, må du gjerne gjøre dette.  

Innledningsspørsmål 

1. Har du drevet lenge med reindrift? 

Spørsmål om reintall 

I en artikkel1er det drøftet om hvordan vi skal forstå reintall. De neste spørsmålene vil ta 

utgangspunkt i denne artikkelen. 

1. Av artikkelen kan det utledes at det tradisjonelt har blitt brukt begreper som for 

eksempel «logenaret» (Omtrent 10 stykker), når man skal angi flokkstørrelser.  

-Er dette begreper som brukes i dag ved beregning av størrelser? 

2. Oppfatter du et reintall som en reell størrelse på flokken? 

3. Av artikkelen kan det utledes at reintallet må ses i sammenheng med hvor mange 

simler, kalver som det er i flokken, samt klimatiske forhold. Hvordan beregner du den 

reelle størrelsen på reinflokken din? 

4. I samisk kultur er det ikke tradisjon for å snakke høyt om hvor mange rein man har. 

Hvorfor er det slik, og har det alltid vært slik, og er det enda slik? 

5. Har du oversikt over hvor mange rein de enkelte reindriftsutøverne har i distriktet? 

 

Spørsmål om avtalerett 

I en tidligere undersøkelse 2er det drøftet samiske sedvaner og rettsoppfatninger. De neste 

spørsmålene vil ta utgangspunkt i denne undersøkelsen.   

6. Tidligere var det mest vanlig å inngå muntlige avtaler i det samiske samfunnet, anser 

du at denne avtalekulturen gjelder i dag reindriftsutøvere imellom?  

-Dersom svaret er ja, anser du den muntlige avtalen like bindende som en skriftlig 

avtale?  

7. Dersom du og en annen reindriftsutøver har inngått en avtale, mener du at norsk eller 

samisk avtalerett skal anvendes ved tolkning av avtalens innhold? 

 
1 «Hvordan skal vi forstå reintall» av Mikkel Nils Sara, Inger Marie Gaup Eira og Anders Oskal- Samisk reindrift- 
Norske myter. 
2 NOU 2001:34 Samiske sedvaner og rettsoppfatninger side 65-66 



8. Tidligere praksis i samisk kultur viser at ved utformingen av avtaler, gis avtalen et mer 

unøyaktig innhold. Er denne praksisen fortsatt gjeldende blant reindriftsutøvere i dag?  

-Dersom svaret er ja, hvorfor er det slik? 

9. Tidligere undersøkelser viser når det skal tas en beslutning internt i siidaen -vil ikke 

ens tilfeldige fravær forplikte eller frata ens rettigheter. Er dette samsvarende med 

dagens rettsoppfatning? 

10. I Norsk avtalerett gjelder et prinsipp om stilltiende samtykke. Gjelder dette i 

reindriftsrettslig avtalekultur? 

11. Ved inngåelsen av en avtale, kan avtalen binde andre parter enn de partene som inngår 

avtalen? F. Eks ved at et familiemedlem inngår en avtale på vegne av familien. 

 

Intern fordeling av rein: 

12. Er det noen avtaler eller rettsoppfatninger reindriftsutøvere imellom som kan tilsi at 

enkelte utøvere i distriktet/siidaen bør ha større flokk enn andre? 

-Dersom ja, hva? 

13. Er det noe annet som kan tilsi at noen reindriftsutøvere bør ha større flokk enn andre i 

distriktet/siidaen? 

-Dersom ja, hva? 

 


